TECHNICKÝ LIST
Typ výrobku: Epoxidové lepidlo DOMO 10 A+B
Použití:
Tuhé pevnostní lepidlo na lepení a tmelení kamene, i pro venkovní použití, aplikovatelné i na vlhké
materiály. Jedná se o jedno z nejvíc pevnostních lepidel, které Tenax vyrábí. Lepidlo má barvu slonové
kosti. DOMO 10 je vhodné na lepení a opravy žuly, mramoru, kamene, keramiky, aglomerátů, betonu i
dřeva. Navíc je schopno lepit následující různé typy materiálů:
keramika + kámen
kov + kámen (povrch kovu zdrsnit)
kov + keramika (povrch kovu zdrsnit)
kov + beton
sklo + kámen (povrch skla zdrsnit)
sklo + keramika (povrch skla zdrsnit)
navíc je vhodné pro uchycení úchytů, ok, skob, atd.
Lepidlo DOMO 10 může být barveno barvícími pastami pro epoxidové pryskyřice TEPOX nebo oxidy
kovů.
Technické údaje:

TECHNICKÁ DATA
Viskozita cps 25 oC
Hustota při 25 oC gr/cm³
Vzhled
Poměr míchání pryskyřice / tužidla
Lepivý při 25°C , 50% vlhkosti
Lepivý při 40°C , 10% vlhkosti
Minimální teplota pro reakci
Minimální teplota po vytvrzení
Maximální teplota po vytvrzení
Přilnavost k mramoru (ASTM D4541)
Přilnavost ke sklu (ASTM D4541)
Pracovní čas při 25°C (leštění nebo řezání)
Balení : 1+1 litr;

A
B
Tixotropní pasta
Tixotropní pasta
1.3
1.3
Slonovinová pasta
Bílá pasta
100+100=tot 200
4 hodiny
3 hodiny
5°c
- 25°c
+60°C
15Mpa
15Mpa
24 hodin

4+4 litr

Doba skladovatelnosti: při teplotě od 18°C do 25 oC v originálním balení je minimální garantovaná
doba skladovatelnosti 12 měsíců.
Návod k použití:

Odejměte z nádoby A i B stejná množství (1:1) a důkladně obě složky
promíchejte.Lepené plochy by měli být čisté a nemastné. Skladovat na
suchém místě.Při práci by teplota neměla klesnout pod 10°C. Vyvarujte se
kontaktu tmelu s očima a pokožkou.Při práci doporučujeme použít ochranné
rukavice a brýle.V případě zasažení očí si je důkladně vypláchněte.
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